Mila - pleasure portrait transcript
Shari: [00:00:00] Wat seksualiteit voor je betekent en waarom en waarom je hieraan
meedoet?
Mila: [00:00:07] Ja, maar ja, ik vind alles wat daarmee te maken heeft sowieso heel
interessant, omdat het voor mij, als voor mezelf spreek, heb gemerkt toen ik daar echt
mee bezig ging... Ja, het klinkt een beetje vreemd, maar dat ik daardoor wel een beetje
mezelf heb kunnen vinden of zo.
Shari: [00:00:21] Vind ik niet gek, hoor.
Mila: [00:00:22] Voor mij is het echt een heel, heel groot deel van je identiteit eigenlijk.
Ik merk bijvoorbeeld bij vriendinnen om me heen die daar helemaal niet mee bezig
waren. Of ja, dat het gewoon een heel andere wereld is voor hun. Je hebt niet echt
begeleiden ofzo, maar ik merk wel als je er meer over praat of meer over hebt dat
mensen ook wel een beetje in opleven ofzo. En ik denk dat seksualiteit bijvoorbeeld ook
heel erg te maken heeft met hoe goed je in je eigen lichaam zit. Dus ik denk als je die
twee een beetje hand in hand neemt dat het elkaar heel erg kan versterken. Zo is het
voor mij eigenlijk een beetje begonnen. Ik denk dat ik er eigenlijk altijd wel veel mee
bezig was. Ik ben, gewoon wie ik ben en ik schaam me nooit voor hoeveel bedpartners
ik heb gehad, of whatever.
Mila: [00:01:06] Maar ik heb ook wel wat relaties gehad... Niet dat ik niks meer mocht,
maar wel dat het heel erg in werd gedamd, zeg maar.
Shari: [00:01:14] Wat werd er ingedamd? Hoe bedoel je dat?
Mila: [00:01:17] Dat ik dat niet aan moest trekken, want het was naakt.
Shari: [00:01:20] Oh, zo!
Mila: [00:01:20] Op die manier. En eigenlijk naar mijn laatste soort halve relatie achtig
iets met een jongen die niet helemaal lekker in zijn hoofd was, zeg maar. Dus toen kon
ik dat echt helemaal nergens kwijt, zeg maar. Ik denk dat het toen... Dat is nu denk ik

vier jaar geleden. Ik denk dat er daarna ook wel een beetje is begonnen als soort van,
niet revenge, maar wel gewoon van: Ik kan nu echt helemaal doen en laten wat ik wil.
Dus dan is het misschien ook wel extra snel gegaan of zo. Of ik denk dat ik er toen ook
wel een beetje.. Bijvoorbeeld foto's op Instagram ofzo. Ik vond het zelf wel leuk, maar
het was ook een beetje voor hem van fuck you, weetjewel.
Shari: [00:01:59] Dus begon het een beetje zo?
Mila: [00:01:59] Ik had graag met vriendinnen over. In mijn hoofd was het nooit echt zo,
maar toen had ik het erover, en toen dacht ik: ja, dat zou eigenlijk wel kunnen. Dat is
ook wel gewoon een soort van manier om iets te verwerken of zo denk ik. Zodat ik het
echt helemaal af kon sluiten.
Mila: [00:02:14] Maar ik merkte dat het mij gewoon heel goed deed om er zo open over
te zijn. En ja, eigenlijk is het gewoon zo gebleven.
Shari: [00:02:23] Dus het is ongeveer 4 jaar geleden dat je jezelf ook online wat meer
opende?
Mila: [00:02:29] Ja, precies. En ja, dat is eigenlijk nu zo gebleven en daardoor merk ik
gewoon dat het mij echt supergoed doet en dat het gewoon echt bij mij hoort op een
bepaalde manier denk ik.
Shari: [00:02:45] Hoe past het dan bij jou? Als je dat zou omschrijven. Ik heb natuurlijk
even naar Instagram gekeken en dat is eigenlijk het enige wat ik dan echt van jou ken
of zo. Je laat gewoon jezelf helemaal zien, zeg maar ook met veel naakt. Ik vind dat
alleen maar mooi. Vanuit mijn perspectief. Ik denk alleen maar: you go girl! En er zijn
heel veel vrouwen en mensen die daarvan kunnen leren denk ik.
Mila: [00:03:16] Ja.
Shari: [00:03:18] Niet per se door ervan te leren dat ik het ook ga doen, want dat past
dan iets minder goed bij mij. Maar het beïnvloedt me wel op een positieve manier. Maar
als jij zou omschrijven hoe dat? Wat maakt het deze manier van uiten zo goed bij jou

past? En niet bijvoorbeeld noem het maar... Weet ik veel schrijven of fotograferen, maar
dan misschien andere foto's.
Mila: [00:03:46] Ik denk dat het echt wat te maken heeft met dat ik er ook gewoon van
hou om lekker te tuttenbellen. Ik kan best wel ijdel zijn dus dan is dat gewoon een
beetje mijn ding. En ik ben echt totaal niet goed met woorden of met schrijven of zo, dus
dan zou ik het ook op die manier doen. Bij mij is het meer van: Ik vind het niet erg om
mezelf te laten zien, zeg maar. Ik denk dat ik het meer op die manier zou doen of op die
manier een statement te maken in plaats van dat ik een artikel zou schrijven of zo. Want
ja, dat past gewoon echt niet bij mij. Voor de rest ja, ik weet niet, ik merk gewoon ook op
mijn werk. Ik zie natuurlijk heel veel mensen als ik aan het knippen ben. Het minst leuke
aan mijn werk vind ik eigenlijk alle gesprekken die ik moet moet voeren soms.
Shari: [00:04:31] De small talk een beetje.
Mila: [00:04:35] Eigenlijk laat ik dat ook een beetje links liggen. Mijn Instagram staat
niet op privé of zo. Iedereen kan dat zien en dat doe ik ook ergens wel een beetje
expres, omdat ik het juist wel heel belangrijk vind dat ik het niet verstopt hou, zeg maar.
Dus bijvoorbeeld als ik op mijn werk-Instagram mooi haar heb gemaakt en ik sta er in
getagd en dan kunnen mensen natuurlijk naar mijn Instagram, maar je gaat geen haar
zien op mijn Instagram. Je ziet alleen maar mij. Dat zou je dan ook kunnen zien: dat is
dan onprofessioneel of zo weet ik veel.
Shari: [00:05:07] Vind je dat onprofessioneel?
Mila: [00:05:07] Nee, ik vind dat dus niet.
Shari: [00:05:10] En wat vind Kinky [kappers] daarvan?
Mila: [00:05:11] Ja, gewoon prima..
Shari: [00:05:14] Anders zou je daar denk ik ook niet werken.
Mila: [00:05:14] Dat is gewoon prima.

Mila: [00:06:34] Ik weet nog wel dat toen...wanneer krijg je seksuele voorlichting? Ik
denk 13 of zo. Wij hadden best wel leuke.
Shari: [00:06:43] Oh ja?
Mila: [00:06:44] Ik zat op een best wel creatieve middelbare school en mijn mentor was
de drama docent en zij was echt een topwijf. Die voorlichting krijg je natuurlijk bij
biologie volgens mij, maar wij deden daan in onze mentorklas dan de mannen en
vrouwen, meisjes en jongens apart, zeg maar. Dat weet ik nog heel goed. En dan ging
zij gewoon het gesprek aan, zeg maar.
Shari: [00:07:00] Fijn om haar dan als mentor te hebben!
Mila: [00:07:02] Dat was echt top! Ze had dan zo'n piepschuime dildootje en daaar
moest je dan een condoom omheen doen. Ik weet nog dat ook met haar was, maar zij
vertelde daar wel over.
Mila: [00:07:11] "We hadden eerst hele grote zwarte. Ik weet niet waar ze gebleven is",
zo praatte zij daar gewoon over. En ik weet nog dat te vroeg van: "Wie zit er weleens
aan zichzelf?" En iedereen natuurlijk: "Nee, nee, nee". En dan zei ze: 'Nou, jullie zijn
niet goed!. Jullie weten niet wat je mist!" Zij ging daar gewoon helemaal zo over praten.
Shari: [00:07:21] Ik denk niet dat dat per se gebruikelijk is om in je mentor klas te doen.
Mila: [00:07:41]
Mila: [00:07:45] Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment ook wel eeen soort
van voelde dat ik biseksueel was. En ik weet nog wel dat ik het daar helemaal met
niemand over had.
Shari: [00:07:52] Dat was gewoon?
Mila: [00:07:53] Ja. Dat was gewoon zo. Ik weet wel dat ik heel erg wist...Ik wist wel dat
ik het wilde gaan uitzoeken, maar ik had ook heel erg van...Toen was ik, denk ik. Ik
denk ik voor het eerst met een meisje ging, toen was ik 17 of zo.

Mila: [00:08:05] Maar ik wist het dus wel daarvoor al, maar dan was dat van: 'Volgens
mij heeft ze met een meisje gezoend', en dan zei ik altijd nee, of zo. Weet je wel? Dan
moest ik ook in mijn hoofd werd van eerst bewijzen dat het echt zo was.
Shari: [00:08:13] Oh ja...
Mila: [00:08:14] Omdat anders mensen het niet begrepen of zo.
Shari: [00:08:17] Hoe had je het dan bewezen? Wat was jouw bewijs?
Mila: [00:08:19] Nou niet bewezen, maar ik had wel zoiets van ja. Nou, dan moet ik
inderdaad wel met een meisje gaan zoenen ofzo. Weet je wel. Alles bij mij is het wel
een beetje een privilege, omdat niemand om mij heen ooit ja... Raar heeft opgekeken
van hoe ik ben of zo. Ook mijn ouders ook niet. Nee, echt ook niet nu. Mijn vader volgt
mij op Instgram. Weet je wel? Dus ik denk dat dat ook wel meevalt, waardoor het voor
mij allemaal zo fijn. Ja, dat is wel echt heel fijn. Daar ben wel echt heel dankbaar voor.
Shari: [00:08:46] Ja, dat snap ik. Kan ook heel anders zijn natuurlijk.
Mila: [00:08:49] Ja, ik heb zelfs laatst aan mijn moeder verteld dat ik...Eigenlijk in 2019
zei ik al: Al 2020 ga ik in een pornofilm spelen, maar dat is niet van gekomen. Maar ik
weet gewoon dat het snel gaat gebeuren, want ik wil dat het gewoon eens gaat
gebeuren. Als ik dit een keer ga vertellen, moet ik het nu vertellen, dus toen zei ik dat.
Shari: [00:09:06] En hoe reageerde ze?
Mila: [00:09:07] Nou ja, heel rustig, want ik ging eerst uitleg van ja,,, Mijn moeder die
kijk dat helemaal niet. Of die is daar helemaal niet mee bezig. Dus die heeft alleen maar
in haar hoofd van die blonde bimbo's, weet je wel. Maar toen ging ik uitleggen wat voor
dingen ik dan zou willen maken en wat het statement daarachter is. Oh ja, ja, ja ja, toen
vond ze toch wel weer heel mooi of zo.
Shari: [00:09:27] Wil je daar ook een carrière in maken, denk je? Of is dat denk je iets
wat je gewoon wil doen als empowering?

Mila: [00:09:33] Ja, het is voor mij ook niet iets dat ik voor het geld zou doen, maar
meer gewoon: data is een soort van next level, weet je wel. Van nu ben ik hier gewoon
heel comfy mee, het kan nog meer. Weet je wel. Het kan altijd meer.
Shari: [00:09:44] Kijk jezelf ook naar porno van Erika Lust, bijvoorbeeld. Of niet?
Mila: [00:09:48] Ja, jawel. Ik kijk er wel naar, maar ik het wel zeggen dat het wel iets is
waar ik echt voor moet gaan zitten. En dan is het meer iets wat ik gewoon kijk, omdat ik
er gewoon echt zin heb om dat te kijken, maar niet als ga masturberen of zo. Dan kijk ik
dat echt nooit, want dat duurt me veel te lang.
Mila: [00:10:00] We gaan dan zo meteen foto's maken en dus misschien wel met wat
seksspeeltjes. Of één. Is dat iets waar je ook toen je 16 was ook al mee in de weer
was? Of is dat iets wat je...
Mila: [00:10:11] Nee, zeker niet. Ik had een beetje een soort van afkeer tegen
seksspeeltjes omdat... Toen ik een relatie had met vrouwen dan was het natuurlijk wel
de tool die je dan gebruikte of een strap-on of zo. Maar ik heb gewoon wel echte
piemels nodig in mijn leven, dus ik had altijd iets van ieuw dildo's enzo, dat is niet echt
iets voor mij, want dat is gewoon hmmm. Ik denk anderhalf jaar geleden of zo, toen
leerde ik een jongen kennen en hij had een eigen seksshop.
Shari: [00:10:39] In Utrecht?
Mila: [00:10:41] Nee, Amsterdam. Nou ja, die had thuis gewoon natuurlijk een hele heel
collectie.
Mila: [00:10:47] Ja, alles, zeg maar wat je kan bedenken dat heeft hij. Toen dacht ik van
oh, wacht je hebt eigenlijk heel veel verschillende soorten dingen. Dat wist ik wel, maar
ik ging er nooit echt in investeren of zo.
Mila: [00:10:58] En toen heb ik allemaal dingen van hem gekregen. En eigenlijk sinds
toen ben ik ze pas echt gaan gebruiken eigenlijk.

Shari: [00:11:04] Deze portretreeks is niet om mensen allemaal te zeggen
seksspeeltjes,, te gaan zeggen dat iedereen dat moet kopen. Absoluut niet, maar wel
een soort metafoor voor het vieren van dat het er is. En ook een die empowerment. Dat
je dus: je kan dit kopen en daarmee kan je echt wel nog meer ontdekken of voelen of...
Maar het is absoluut niet een must voor niemand, want ik gebruik ook echt niet altijd
mijn seksspelletjes. Nadat ik 80 procent van de keren eigenlijk niet.

